
Piotrków Trybunalski, 29.10.2020 r.
SPZ.271.14.2020

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:
„WSPÓLNY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA: 
MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, 
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO, A TAKŻE GMIN POWIATU: ALEKSANDRÓW, CZARNOCIN, 
GORZKOWICE, GRABICA, ŁĘKI SZLACHECKIE, MOSZCZENICA, RĘCZNO, ROZPRZA, 
SULEJÓW, WOLA KRZYSZTOPORSKA, WOLBÓRZ ORAZ WSZYSTKICH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD WW. GMIN NA PODSTAWIE ZAWARTEJ 
UMOWY O WSPÓLNYM PRZEPROWADZENIU PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ 
zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1
Część I - SIWZ - rozdział IV, część III - Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii 
elektrycznej w latach 2021-2022 - § 7 ust. 1, 3 Wykonawca wskazuje, iż biorąc pod uwagę:
 termin na złożenia oferty i rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania;
 termin na podpisania umów;
 obowiązujący, zgodnie z IRiESD OSD, 21 dniowy termin na przeprowadzenie procesu zmiany 

sprzedawcy,
pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę, mających na celu terminowe zgłoszenie 
umów sprzedaży, rozpoczęcie sprzedaży od 01.01.2021 jest zagrożone i może ulec przesunięciu 
nie z winy Wykonawcy.
W przypadku przesunięcia przez Zamawiającego terminu na złożenia oferty lub przedłużającego się 
procesu podpisania umów i przekazywania poprawnych danych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy. 
rozpoczęcie sprzedaży w oczekiwanym przez Zamawiającego terminie nie będzie możliwe.
Ponadto Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
(IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany 
sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów do treści:
„Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie : 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r., lecz nie 
wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".
oraz
§ 7 ust. 1 „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2021, lecz nie 
wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany 
sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD"
i wykreślenie ust. 3 z § 7.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści §7 ust.1 i 3 umowy.
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Pytanie 2
Część I - SIWZ - rozdział VI
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy zapis pkt 1 przedmiotowego rozdziału został zawarty w pełnej 
treści w dokumentacji przetargowej. Brakuje podpunktów od 2) do 7).
Odpowiedź:
W powyższym punkcie SIWZ znajdują się fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania, spośród których zamawiający wybiera te, które maja zastosowanie 
dla danego postępowania. W niniejszym postępowaniu zamawiający wybrał te, które 
wskazane zostały w SIWZ, tj. art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp – zapis pkt 1 jest w pełnej 
treści, którą zamawiający uznał za niezbędną w tym postępowaniu.

Pytanie 3
Część I - SIWZ - rozdział XIV pkt 4, załącznik nr 9 - formularz cenowy.
Wykonawca wnosi o modyfikację dokumentacji przetargowej poprzez właściwe dookreślenie 
numeru załącznika formularza cenowego w pkt 4 rozdziału XIV oraz zobowiązanie Wykonawców do 
złożenia ww. załącznika jako formularza stanowiącego treść oferty Wykonawcy, w terminie 
przewidzianym na złożenie oferty. Dokument ten stanowi treść oferty cenowej Wykonawców i nie 
może być składany po terminie składania ofert. Pozostawienie zapisów w obecnej formie powoduje 
brak możliwości złożenia oferty w sposób poprawny.
W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie również zdania drugiego pkt 4 w całości.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia numer załącznika na załącznik nr 9, który omyłkowo został nazwany 
załącznikiem nr 2 w rozdziale XIV pkt 4. Formularz cenowy nie jest treścią oferty, 
jest on wymagany przed podpisaniem umowy. Wykonawcy składając ofertę, obliczają cenę 
ofertową brutto - na podstawie „Sposobu obliczenia ceny” określonym w Rozdziale XIV, którą 
wpisują do Formularza ofertowego. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca 
przedstawia Formularz cenowy zawierający wyliczenie ceny ofertowej brutto, wskazanej 
w Formularzu ofertowym.

Pytanie 4
Część I - SIWZ - rozdział XIV pkt 9 ppkt 1) i 2)
Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne dookreślenie w przedmiotowych podpunktach sposobu 
przedstawienia ceny. Sposób obliczania i podawania ceny do oferty powinien być wskazany 
w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości Wykonawcy. Obecne zapisy pozostawiają 
dowolność w podawaniu ceny oferty w związku z zapisami dotyczącymi wskazywanych jednostek.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów rozdziału XIV w przedmiotowym zakresie. 
Wskazany zapis precyzyjnie określa sposób obliczenia ceny: przy obliczeniu ceny 
jednostkowej stosujemy jednostkę MWh z dokładnością do 1 kWh.

Pytanie 5
Cześć I - SIWZ - rozdział XVIII
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umów drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie  umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 6
Cześć I - SIWZ - rozdział XVIII 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie liczby umów, które będą podpisywane w wyniku 
rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego i kto będzie je przygotowywał?
Odpowiedź:
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przekaże Wykonawcy umowy w celu ich podpisania. 
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Pytanie 7
Część I - SIWZ - rozdział XVIII pkt 1 ppkt 2); część III - Istotne postanowienia umowy/umowa na 
dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 - § 2 ust. 5 ppkt 2); § 7 ust. 9
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów w dokumentacji przetargowej poprzez 
określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub 
zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały 
określone i wycenione na podstawie dokumentacji przetargowej. Punkty z innych grup taryfowych 
nieujętych w dokumentacji przetargowej będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia.
Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:
„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup 
taryfowych, które zostały ujęte w dokumentacji przetargowej."
Mając powyższe na uwadze, prosimy o uwzględnienie ww. modyfikacji również w istotnych 
postanowieniach umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów rozdziału XVIII w przedmiotowym 
zakresie, a także na zmianę treści §2 ust. 5 ppkt 2 i § 7 ust. 9 umowy.
Wskazany zapis precyzyjnie określa podnoszone postulaty (spostrzeżenia).

Pytanie 8
Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca informujemy, iż kalkulacja ceny przygotowywana do oferty, dokonywana jest 
na podstawie grup taryfowych, wskazanych w przedmiotowym postępowaniu. Mając na względzie 
powyższe i część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą
o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w ww. dokumencie.
Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzialność za poprawność przekazanych danych niezbędnych 
do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru 
energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia 
umów sprzedaży zawierające błędne dane, w tym grupę taryfową niezgodną z umową o świadczenie 
usług dystrybucji, skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego 
od tzw. sprzedawcy rezerwowego.
Odpowiedź:
Podane dane w dokumentacji przetargowej są danymi, które posiada Zamawiający i stanowią 
one  podstawę do sporządzenia oferty.

Pytanie 9
Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów 
lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie 
przewidzianym w wykazie? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach 
akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?
Odpowiedź:
Z danych, w których posiadaniu jest Zamawiający wynika, iż na chwilę obecną nie ma takich 
umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają 
zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ. 

Pytanie 10
Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy 
umów kompleksowe, w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany 
sprzedawcy i samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów 
poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów 
poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie 
umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy (w oczekiwanym przez 
Zamawiającego terminie tj. sprzedaż od 01.01.2021 r.)
Prosimy o ponowną weryfikację rodzaju umów przypisanych jako umowy kompleksowe.
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Odpowiedź:
Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy kompleksowe i samodzielnie 
zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których 
obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, 
dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony.
Podane dane w dokumentacji przetargowej są danymi, które posiada Zamawiający stanowią 
one  podstawę do  sporządzenia oferty.

Pytanie 11
Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układy pomiarowo-rozliczeniowe 
w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji 
zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie 
dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo- rozliczeniowe do zasady 
TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów 
pomiarowo - rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii 
jest niemożliwa.
Odpowiedź:
Wszystkie PPE ujęte w załączniku numer 1 są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 12
Część II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne, kompletne i poprawne 
dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umów? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić 
będzie również załącznik do umów.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:

 nazwa i adres; NIP
 opis punktu poboru;
 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 grupa taryfowa ;
 planowane roczne zużycie energii;
 numer licznika;
 Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
 numer aktualnie obowiązującej umowy;
 data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
 numer ewidencyjny PPE;
 czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
 pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 dokument nadania numeru NIP;
 dokument nadania numeru REGON;
 KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii 

elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych 
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych 
punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikacje zgłoszeń umowy przez OSD. 
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne 
dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego 
od tzw. sprzedawcy rezerwowego.
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Odpowiedź:
Wszystkie dane, które będą potrzebne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy zawarte są 
w załączniku numer 1 do SIWZ. Załącznik numer 1 jest jednocześnie Tabelą Danych 
Niezbędnych. Jeżeli wystąpią braki lub nieścisłości, będą uzupełnione najpóźniej w dniu 
zawierania umów. OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży, jednak zawsze istnieje 
możliwość ich poprawienia i ponownego zgłoszenia.

Pytanie 13
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 5 ust. 1
Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach 
dla punktów poboru w grupach taryfowych Bxx jest Megawatogodzina [MWh], natomiast 
dla obiektów w grupach taryfowych Cxx i Gxx jest kilowatogodzina [kWh].
Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki 
rozliczeniowej MWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, 
czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej 
dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 5 ust.1 umowy.

Pytanie 14
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 5 ust. 3 i 7
Wykonawca informuje, że może wystawiać faktury tylko w oparciu o okresy rozliczeniowe i o dane 
pomiarowe udostępnione/przekazywane przez OSD.
Prosimy o modyfikację zapisów do treści:
ust. 3 „Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych 
udostępnionych Wykonawcy przez OSD, obliczana będzie indywidualnie dla punktu poboru jako 
iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD i ceny jednostkowej energii elektrycznej 
określonej w §5 ust.1 umowy.
ust. 7 „Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych i w okresach rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy przez OSD".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zapisy we wzorze umowy są precyzyjne.

Pytanie 15
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 5 ust. 3 i 7
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych to OSD 
jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych 
pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez 
OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy 
(sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów 
dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane 
przez OSD.
W związku z powyższym, w przypadku braku zgody na wprowadzenie zmian zapisów treści 
w § 5 ust. 3 i 7 (pytanie nr 14), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni 
obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia 
rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez 
OSD?
Odpowiedź:
Zasady rozliczeń w zakresie § 5 ust. 3 i 7 są precyzyjnie określone.
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Pytanie 16
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 6 ust. 1 i 2
Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach 
wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) 
zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny".
Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest 
akceptowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie przedstawionego rozwiązania dotyczącego 
wystawianych faktur VAT.

Pytanie 17
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 6 ust. 1 i 2
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń 
za zakupioną energię elektryczną 
a) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego, na podstawie faktur VAT ze wskazanym 

oddzielnym subkontem do wpłat należności, przyporządkowanym odrębnie dla każdej 
z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych ?

b) w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym jednym 
subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do wszystkich wyszczególnionych 
jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje rozwiązanie  z ppkt a.  

Pytanie 18
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 6 ust. 6
Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia 
świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, 
za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, 
któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę 
treści zapisu w sposób następujący:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy".
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 6 ust. 6 umowy. Powoływany przepis 
art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego nie jest normą bezwzględnie obowiązującą. Zapis został 
skonstruowany zgodnie z zasadą swobody zawierania umów.

Pytanie 19
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 7 ust. 4
Zamawiający wskazał, iż ma prawo wypowiedzieć umowę w zakresie wszystkich PPE, 
nie dookreślając z jakiej przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę 
zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy 
takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, 
które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot 
zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, racjonalna 
kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, 
przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane.
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Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie 
wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, określone w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 4 umowy.

Pytanie 20
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 7 ust. 8
Informujemy, ze zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą co najmniej 
przez 30 dni po upływie terminu płatności. Natomiast zgodnie z art. 6b ust. 3 obowiązek pisemnego 
powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 
dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach 
domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej 
grupy odbiorców.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie zapisów §7 ust. 8 do treści zgodnej 
z ustawą prawo energetyczne.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 8.

Pytanie 21
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 7 ust. 10
Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez 
Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość 
energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, 
w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe 
(Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu 
rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści:
„W przypadku wykorzystania wolumenu określonego w § 2 ust 3. Umowy, rozwiązanie Umowy 
następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym 
oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest 
do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 7 ust. 10.

Pytanie 22
Część III Istotne postanowienia umowy/umowa na dostawę energii elektrycznej w latach 2021-2022 
- § 8 ust. 4
Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność 
do wysokości poniesionej szkody (straty). Z uwagi na powyższe zwracamy się prośbą o dokonanie 
następującej modyfikacji zapisu: 
„Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonywania 
lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody (straty)."
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 8 ust. 4.

Pytanie 23
SIWZ
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu 
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego 
powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, 
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czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru 
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź:
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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